LINNAD JA PIIRKONNAD:
LASTEVASTASE
SEKSUAALSE VÄGIVALLA
PEATAMISE LEPING

Hinnanguliselt on Euroopas üks laps viiest ühel või teisel kujul seksuaalse
vägivalla ohver nagu intsest, pornograafia, prostitutsioon, inimkaubandus,
korruptsioon, pealetükkimine internetis, seksuaalne ekspluateerimine või
seksuaalne kuritarvitamine. Arvestades probleemi ulatust käivitas Euroopa
Nõukogu 2010. aastal teavituskampaania ÜKS laps VIIEST, et kõik inimesed saaks
teadlikuks – lapsed, vanemad ja lastega tegelevad töötajad – ning et edendada
Euroopa Nõukogu 47 osalisriigi ja muude riikide poolset ratifitseerimist ja
rakendamist Euroopa Nõukogu Konventsiooni osas Laste Kaitseks Seksuaalse
Ekspluateerimise ja Seksuaalse Kuritarvitamise vastu – tuntud ka Lanzarote
Konventsioonina.

Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress on koostanud
Linnade ja Piirkondade Lepingu lastevastase seksuaalse vägivalla peatamiseks, et
juhendada ametivõime nende võitluses seksuaalse kasutamise ja kuritarvitamise
vastu. Lepingus on toodud loetelu praktilistest algatustest ja poliitikatest, mida
saab teostada kohalikult ja piirkondlikult, et välja arendada lapsesõbralikud
teenused, kaitsta lapsi ja aidata ennetada seksuaalset vägivalda kogukonnas.
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Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on otsustava tähtsusega vastutus koos
riikide valitsustega kodanike inimõiguste kaitsel ja edendamisel, kuhu kuulub ka
nende territooriumitel elavate laste ja noorte ohutuse tagamine ning turvalisuse
ja heaolu edendamine. Peamiselt osutatakse seksuaalse vägivalla ja kuritarvituse
ohvrite aitamiseks vajalikke teenuseid kohalikul tasandil. Just sellel tasandil
võivad ennetavad ja teadlikustavad meetmed olla kõige tulemuslikumad. Seega
on kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused esijoonel võitluses lastevastase
seksuaalse vägivalla peatamise eest ja nad peavad tulevaste juhtumitega
tegelemiseks ning nende ennetamiseks välja töötama ning rakendama
tegevuskavu ning strateegiaid.

EST
Euroopa Nõukogu on poliitiline organisatsioon, mis loodi 1949.
aastal, mis töötab demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu
kontinendil. Nõukogus töötatakse välja ka ühiseid vastuseid
ühiskondlikele, kultuurilistele ja õiguslikele väljakutsetele 47-s
osalisriigis. Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste
Kongress esindab kohalikke ja piirkondlikke ametivõime ning
edendab rohujuuretasandi demokraatiat. Kongressil on kaks koda,
Kohalike Omavalitsuste Koda ja Piirkondade Koda, kuhu koonduvad
318 täisliiget ja 318 asendusliiget, kes esindavad enam kui 200 000
territoriaalset kogukonda Euroopas.
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